
Precizări privind acordarea 

 

rechizitelor școlare gratuite pentru anul școlar 2020-2021- în mod direct prin depunere dosar la școala 

conform Legii nr 126/2002 

 

și a tichetelor sociale pentru sprijin educațional conform OUG 133/2020 în valoare de 500 de lei  – 

complementar Legii nr 126/2002 -  fără a depune o alta cerere sau alt dosar  

 

 

 

În conformitate cu Legea nr. 126/2002, se acordă rechizite școlare elevilor din învățământul de stat, 

primar și gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu lunar pe membru 

de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară - 

adică maxim 1115 lei venit net în luna iulie 2020 pe fiecare membru din familie. 

 

            La stabilirea venitului mediu lunar net pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe 

care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizațiile de șomaj, creanțe legale, 

convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru 

copii, alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți.  

 

 

ACTE NECESARE: 

 

1. Cerere; 

2. Copii după C.I. (buletin) sau certificate de naștere pentru părinți/tutori/reprezentanți legali și pentru 

toți copiii aflați în componența și în întreținerea familiei; 

3. Acte doveditoare pentru venitul lunar net din luna iulie 2020. Se depune la dosar unul sau mai multe 

acte în variantele: 

• Adeverință de salariat cu salariul net pe luna iulie 2020; 

• Copie cupoane de alocație/ alocație complementară, cupoane de șomaj, pensie; 

• Adeverință de la ANAF; 

• Ancheta socială de la Serviciul Public de Asistență Socială – primărie; 

• Declarație pe proprie răspundere pentru cei care nu realizează venituri (data în fața unui reprezentant 

din primărie sau școală); 

• Adeverințe sau copie extras de cont pentru primire burse pentru elevi și studenți (daca este cazul 

primirii bursei in luna iulie 2020); 

• Hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită (dacă este cazul). 

 

Acest dosar pentru obținerea de rechizite școlare gratuite va duce și la adăugarea elevului în lista 

destinatarilor finali de tichete sociale pentru sprijin educațional conform OUG 133/2020 (tichet unic/ 

an școlar în valoare de 500 de lei). 

 

Dosarelor se depun la școală până miercuri, 16 septembrie 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mod de lucru: 

 

 

Având în vedere precizările OUG 133/2020 și precizările din fișierul <Prefectura Iasi_ Instructiune de 

lucru pentru aplicarea OUG 133_2020> Comisia din ISJ Iași pentru organizarea, monitorizarea și 

centralizarea datelor pentru aplicarea Legii 126/ 2002, pentru acordarea de rechizite școlare conform și 

aplicarea OUG 133/2020 pentru tichete sociale pentru sprijin educațional, a hotărât următoarea procedură de 

lucru: 

 

Directorul unității de învățământ transmite personalului din școală (din secretariat / învațători / diriginți) 

că trebuie să anunțe elevii din gupul țintă despre primirea rechizitelor școlare gratuite pentru anul școlar 

2020-2021, ca termenul de depunere a dosarelor este 16 septembrie 2020 și ca vor beneficia suplimentar de 

un tichet de 500 lei conform OUG 133/ 2020. 

 

Pentru a va reaminti grupul țintă, consultați fișierul postat pe FTP cu numele < ISJ IS_ centralizare 

estimare nr beneficiari rechizite pt 2020-2021_ESTIMARE in luna mai 2020 >  

 

Directorul unității de învățământ numește prin decizie internă o comisie pentru aplicarea Legii nr. 

126/2002 – implicit a OUG 133 /2020 și găsește modalitatea optimă de lucru astfel încât dosarele să fie 

primite, completate, analizate, aprobate și să se completeze fișierul Excel solicitat < Scoala___beneficiari 

rechizite gratuite 2020 SI sprijin educational conform OUG 133_2020> până cel târziu vineri, 18 

septembrie 2020, ora 10. Mare atenție la corectitudinea datelor, orice greșeală de operare care duce la 

completarea unor date diferite de cele din C.I./ certificate de naștere vor duce la inutilizarea tichetului de 500 

de lei. 

 

Alte precizări: 

 

Informați părinții copiilor de grădiniță că dosarul pentru tichete de grădiniță (conform Legii 248 /2015) 

și de tichete de 500 lei (conform OUG 133/2020) se depune la primăria de domiciliu.  

 

Pentru informații suplimentare trimiteți mesaj la ID de Trilian villy.busuioc sau email la 

villy.busuioc@yahoo.com sau telefon 0722890934 – informatician Villy Busuioc. 

mailto:villy.busuioc@yahoo.com

